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PROTESTREGLEMENT KLASSIFISERING

Norges Fleridrettsforbund (FIF) bruker reglementet som er utarbeidet av Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og er så langt det lar seg gjøre i
henhold til IPCs International Standard Protests and Appeals1.
1. Begrepet “protest” beskriver en prosedyre hvor en formell innvending på en utøvers
klasse blir gjort, hvorpå den utredes.
2. Protestreglementet gjelder for særforbund i NIF. Protest skal fremmes til FIF, og ved
behov kan FIF søke bistand hos NIF for å utrede protesten.
3. En protest kan fremmes av en representant for et idrettslag. Idrettslaget kan fremme
protest på egen utøver eller utøver fra et annet idrettslag. En protest kan også fremmes
av FIF etter vurdering gjort av FIFs klassifisør(er) under spesielle omstendigheter.
Spesielle omstendigheter kan være:
 Endring i utøverens funksjonshemning;
 Utøveren viser signifikant dårligere/bedre funksjon som ikke reflekterer
utøverens nåværende klasse;
 Hvis en klassifisørene har gjort en feil med det resultat at utøveren har blitt
tildelt en klasse som ikke reflekterer utøverens funksjon; eller
 Kriteriene for tildeling av klasse er endret.
4. En utøvers klasse kan kun protesteres på en gang, med unntak av protester fremmet
under spesielle omstendigheter (ref punkt 3).
5. En protest bør utredes av to klassifisører, og dette bør ikke være klassifisører som var
involvert i tildelingen av klassen som protesteres. Unntak er om det er 18 måneder
eller mer siden klassen som protesteres ble tildelt. Dersom det ikke er mulig å finne
nok/nye klassifisører, kan man av praktiske grunner gjøre unntak fra regelen.
6. Protest skal fremmes på standard skjema – skjema kan lastes ned på www,fleridrett.no
. Protest skal ledsages av et gebyr på kr 700,-, som overføres til konto 1503 03 41624.
Husk å merke innbetalingen med ”Protest klassifisering”.Tas protesten til følge vil
gebyret returneres.
7. Når protesten mottas skal FIF ved klassifiseringsutvalget vurdere om det er grunnlag
for å fremme protesten, og om all nødvendig dokumentasjon er inkludert. FIF kan
avvise protesten, og dette skal i tilfelle begrunnes skriftlig. Avvises protesten skal
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protestgebyret returneres. Dersom protesten aksepteres, skal det finnes tid og sted for
ny vurdering.
8. Om ikke annet er avtalt, skal den som fremmer protesten bære evt. kostnader
forbundet med ny vurdering. Dette kommer i tillegg til protest gebyret. Utøvere som
blir vurdert til ikke å tilfredsstille idrettens krav til minste funksjonshemning, eller
som av andre grunner ikke kan tildeles klasse, kan protestere denne avgjørelsen.

